
Vārds, uzvārds:  INGUNA KAĻĶE 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas 

Darbības joma augstskolā: Vadība 

Mobilitātes valsts: Igaunija 

Uzņemošā institūcija (lūdzu norādiet arī institūcijas adresi):  

Eesti Massaazi- ja Teraapiakool 
Mustamae tee,  59, 10621, Tallin, ESTONIA 
 
Personāla pilnveides veids: Personāla pilnveides mobilitāte 

Mobilitātes perioda ilgums no 01.07.2021.-03.07.2021. + divas ceļošanas dienas. 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk-koledža) Erasmus + projekta ietvaros, 

piedāvāja iespēju doties  uz  personāla pilnveides mobilitāti Igaunijā, Tallinā. 

 Igaunijas masāžas un terapijas skolā  viesojāmies jau 2017.gadā, kad iepazināmies ar 

skolas piedāvātajām mācību programmām, pedagogu sastāvu un runājām par sadarbības 

iespējām. Šogad bija liela interese viesoties atkārtoti, jo skola atrodas jaunās 

multifunkcionālās telpās ar plašām apmācības iespējām. Bija liels prieks satikt kolēģus un 

dalīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas mācību darba organizācijā un procesu vadībā. 

Personāla pilnveide Erasmus+ mobilitātes ietvaros  bija noorganizēta teicami. Vizītes 

laikā piedalījos lekciju vērošanā, tikos  ar programmu pedagogiem un skolas vadītāju,  

pārrunājām studiju procesa organizācijas līdzīgās un atšķirīgās formas, īpaši noderīga bija 

pieredze mācību darba organizācija COVID19 apstākļos. Izrunājām turpmākas sadarbības 

iespējas programmas īstenošanā, kā arī sadarbības iespējām pētniecības un studiju darba 

organizācijā.  

Kā jau iepriekš minēju, vērtīga pieredzi ieguvu universālā-multifunkcionālo telpu 

dizaina jomā, kas ļauj transformēt telpas atbilstoši studentu grupu lieluma un vajadzībām, kas 

īpaši svarīgi ir mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos.  

Tallinas masāžas skola  līdzīgi, kā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža ļoti  lielu 

vērību pievērš pedagogu un studentu  apmierinātībai. Skolai izveidotas atpūtas un darba 

telpas, ērta piebraukšana pie skolas ar plašu autostāvvietu, ēdamtelpas u.c. ērtības, lai students 

un pedagogs  koncentrētos tikai uz mācību darbu.  

Vizītes laikā pilnveidoju svešvalodu kompetenci.  

Programmas ietvarā tika iepazīta  Igaunijas kultūra un sabiedrība kopumā. Bija 

apskatīti kultūrvēstures objekti- Tallinas vecpilsēta un modernās ēkas.  



Ceļošana bija  ērta un nesagādāja grūtības. 

Ja būs iespējas, ar prieku  piedalīšu  Erasmus+ mobilitātes programmā arī turpmāk un 

iesaku visiem piedalīties Erasmus +programmā, tā sniedz vienreizēju iespēju iepazīt cilvēkus 

no dažādām pasaules valstīm, redzēt kultūru atšķirības, bet vienlīdz arī līdzības. Izmantot 

iespēju izgaršot gardus nacionālos ēdienus un iepazīt vietējos iedzīvotājus un kultūras 

īpatnības,  kas pārsteidza ar savu bagātību ,  labsirdību un izpalīdzību. 

Erasmus+ programma  ļauj salīdzināt un apzināties savas organizācijas stiprās puses un 

tiekties uz izcilību, kā arī ieraudzīt stratēģiskās attīstības iespējas.  

PALDIES,  ERASMUS+ PAR ŠO DOTO IESPĒJU! 

TIKŠANĀS AR ADMINISTRĀCIJU;  MĀCĪBU DARBS 

  



  

 

 

 



  

  



  

  

IGAUNIJAS KULTŪRVĒSTURES UN SABIEDRĪBISKĀS DZĪVES APSKATS 



  

  

 


